12.24 – szombat
Ne ajándékozzon állatot Karácsonyra
Változik a tömegközlekedési menetrend az ünnep alatt
Egy internetes szavazattal is segíthet a Szekszárdi
mentőállomásnak
Hideg van
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. december 24-én,
szombaton, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Itt a karácsony, és nyilván sokakban felmerült a gondolat, hogy kutyát,
macskát, esetleg más kisállatot ajándékozzon. Ez azonban nem biztos,
hogy jó ötlet. Előfordul, hogy az állat nem a megfelelő családba kerül és
nem a megfelelő időben, aminek olykor súlyos következményei lehetnek.
Aki állatot tart az egy életért vállal felelősséget, és ilyen terhet ajándékba
adni csak nagy körültekintéssel szabad. A felelős állattartás nagyon
fontos, Schreiter Katalin, az Országos Állatvédőrség Alapítvány
munkatársa arra kér mindenkit, aki házikedvencet ajándékozna
karácsonyra, alaposan gondolja meg a döntést. - INTERJÚ!!!
Természetesen az ünnep kihat a tömegközlekedési menetrendre is. A
Dél-dunántúli Közlekedési Központ közleménye szerint az országos és a
regionális buszjáratok rendje is változik. December 24-én a szabadnapra
érvényes rend szerint járnak a buszok térségünkben, Karácsony első
napján a munkaszüneti napra érvényes rend lép életbe, míg másnap a
hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap szerint járnak. Egy
rakás járat nem közlekedik majd. Ha buszra szállna a legjobban azzal
jár, ha indulás előtt jóval megnézi az interneten a menetrendet a
pannonvolan.hu oldalon. (pannonvolan)
Egyre többet találkoztak decemberben a Bárka Művészeti Szalon tagjai.
Ugyanis mindenki elmondhatta mit szeretne változtatni, fejleszteni,
tanulni, mondta el Juhász Ildikó a szervezet titkára. - INTERJÚ!!!
A gyerekek ellátását segítené az a két vénaszkenner, amelyet a
szekszárdi mentőállomás szeretne megvásárolni a K&H Gyógyvarázs
program támogatásával. Ehhez azonban az Ön szavazatára is szükség
van. Regős Renáta megyei vezető mentőtiszt a teol.hu-nak elmondta,
hogy ezen eszközök használata főképp az akut ellátásra szoruló beteg

gyerekek esetében fontos és hatékony. Amennyiben vénás úton kell
gyógyszerelést alkalmazni, előfordulhat, hogy nehéz megtalálni a
gyermek
vénáit.
Szavazni
a
K&H
bankfiókjaiban
és
akhgyogyvarazs.hu/szavazas oldalon lehet egy egyszerű regisztráció
után, vagy a személyes Facebook profilon keresztül. A mentőállomás
Szekszárd OMSZ néven található meg. (teol.hu)
Az év pártfogó felügyelője kitüntetésben részesült a szekszárdi Répás
Román elhivatottságáért, kiemelkedő szakmai munkájáért. Az elismerést
az Igazságügyi Hivatal szakmai konferenciáján vette át, amelyet a
Pártfogás Napja alkalmából rendeztek Gödöllőn. Ezen elismerésben az
idén hárman részesültek az országban. A pártfogó felügyelők
környezettanulmányokat, pártfogó felügyelői véleményeket készítenek a
nyomozóhatóságok felkérésére, emellett ellátják a bíróságok,
ügyészségek által elrendelt bűnelkövetők pártfogói felügyeletét,
ellenőrzik a közérdekűmunka-büntetések végrehajtását, büntető és
szabálysértési ügyekben közvetítői tevékenységet folytatnak. (teol.hu)
Végül az időjárásról: ………….
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

